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SAMMANFATTNING 
 

Projektet STEG har under perioden 2019-04-01 - 2022-03-31 arbetat med att utveckla en ny 
modell för att stärka kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn. Målet har varit att bygga 
en långsiktig samordnad insats - en karriärtrappa - som ger deltagarna möjlighet att successivt 
genomföra stegförflyttningar mot ökad kompetens utifrån sina förutsättningar och ambitioner. 
Det långsiktiga målet är en reguljär anställning. 

Modellen bygger på att varva teori och lärande på arbetsplatsen, vilket ställer krav på 
vuxenutbildningens förmåga att leverera relevant teori och arbetsgivarsidans förmåga att bidra 
till att lärandet kan fördjupas och utvecklas på arbetsplatsen.  

Projektets aktiviteter har fokuserat på: 

• att utveckla utbildningar, som matchar de arbetssökandes och arbetsplatsens behov och 

motverkar inlåsningseffekter. 

• att ta fram handledarstöd, som stärker lärande på arbetsplatsen. 

• att skapa en arbetsmodell för verksamhetsutveckling som stärker arbetsplatsernas 

mottagarkompetens. 

Projektledningen fastslog tidigt att möjligheten att skapa en modell som stimulerar till fortsatta 
studier var kopplad till arbetet med att skapa jämlika villkor. Det arbete som genomförts i 
projektets metodutvecklingsgrupp med fokus på en utökad och flexibel samverkan mellan 
inblandade aktörer, har lett till nya arbetssätt. Arbetsbeskrivningar och en handledarutbildning, 
som togs fram i samverkan med Validering Väst, var en annan viktig framgångsfaktor för att 
kunna öka arbetsplatsernas delaktighet i processen.   

Samverkan med arbetsplatsen stärktes av att en majoritet av deltagarna redan från start fick en 
anställning finansierad med arbetsmarknadspolitiska medel. De inledande 20 veckorna bestod 
av teori och praktiskt arbete. Därefter följde ytterligare 32 veckors anställning. Under denna 
period kunde deltagarna kombinera arbetet med studier inom vuxenutbildningen, enligt den 
individuella handlingsplan som upprättades. I utvärderingen framkommer att cirka 80 % av 
deltagarna ansåg att STEG ökat deras möjligheter att få ett långsiktigt arbetsliv. 

Totalt har 231 deltagare genomfört STEG-utbildningen, varav 190 kvinnor och 41 män. Efter 20 
veckors utbildning hade 41% en extratjänst, 29% nystartsjobb, 6% var i arbete utan stöd, 4% 
studerade, 3% befann sig i program, 9% var arbetslösa och 8% hade andra omständigheter. 

Trots de störningar som skapades av pandemin, har projektet STEG nått de övergripande målen 
och de fristående utvärderarna konstaterar i sin slutrapport att: ”Utvärderingens slutsats är att 
STEG har utvecklat en modell som fungerar. Projektet har visat på en framkomlig väg när det 
gäller den allt viktigare kompetensförsörjningen.” 

Precis som projektledningen, ser utvärderarna en utvecklingspotential i STEG-modellen: 
”Utvärderingens rekommendation är att sprida STEG-modellen i landet, samt att förfina och 
utveckla den vidare i nya projekt och inom verksamheterna.”  Detta kommer bland annat att ske 
genom en förstudie, finansierad av Europeiska Socialfonden. 

Projektet har genomförts i samverkan mellan fyra kommuner: Mariestad (projektägare) 
Töreboda, Gullspång, Skövde och Arbetsförmedlingen. 
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PROJEKTET STEG - EN NY PLATTFORM FÖR TVÅ PARTERS UTVECKLING 
 

BAKGRUND 

STEG kom till som ett svar på de stora utmaningarna, som finns kopplade till framtida behov av 
personal inom välfärdssektorn. Prognoser visar på en kommande personal- och kompetensbrist 
inom flera olika välfärdsyrken. Problematiken med att stora åldersgrupper lämnar 
arbetsmarknaden kompliceras av matchningsproblem. En stor del av den potentiella arbetskraft 
som skulle kunna vara en del av lösningen, finns idag inte på arbetsmarknaden, utan är 
hänvisade till olika former av bidrag för sin försörjning.  

 

Vid ansökningstillfället såg vi att det fanns ett stort antal enskilda insatser för att stärka 
arbetssökande, men att det saknades en långsiktig samordnad insats, som ger deltagarna 
möjlighet att successivt genomföra stegförflyttningar utifrån sina förutsättningar och 
ambitioner. STEG antog utmaningen att utarbeta en sådan modell, med den grundläggande 
tanken att hitta lösningar som gjorde att deltagaren skulle kunna utvecklas i ett sammanhang 
där målbilden blir tydlig och stimulerar till stegförflyttningar, dvs på en arbetsplats.  

 

Växlingen mellan teori och praktiskt arbete sågs som central för att kunna praktisera teori och 
teoretisera praktik i en pågående process. För att nå dit krävdes en hög grad av utvecklings-
arbete och samordning mellan olika aktörer, som är svår att genomföra inom ramen för 
ordinarie arbete. Genom stödet från Europeiska socialfonden, skapades en ny arena med 
deltagande av parter med möjlighet att tillsammans utveckla ett nytt arbetssätt för att både 
stärka arbetsplatserna och deltagarna med anställning som mål. 

 

SYFTE OCH MÅL 
STEGs övergripande och strategiska syfte förtydligades efter analysfasen till metodutveckling 

med målet att ta fram en ny modell för kompetensförsörjning och formulerades: 

”Serviceassistentutbildning i kombination med utbildningspraktik ska ge deltagaren förutsätt-

ningar att efter genomgången utbildning erhålla en anställning eller förutsättning för fortsatta 

studier. Projektet skall ha en helhetssyn på individen och hens förmågor, förutsättningar och 

utmaningar.”  

 

Övergripande mål 

• 230 individer i 4 kommuner ska delta i serviceassistentutbildning/utbildningspraktik, 

som leder till att 60% av deltagarna går vidare till studier eller arbete. Övriga ska 

beredas möjlighet att få stöd under en längre tid. Resultatet blev 231 deltagare, varav 

190 kvinnor och 41 män.  

 

Mål individnivå 

• Att samtliga deltagare i projektet upplever att de kunnat synliggöra och använda sin 
kompetens, erfarenhet och motivation till arbete.  

• Att projektet leder till ökade möjligheter för varje deltagare att få och behålla ett arbete 
på den reguljära arbetsmarknaden. 

• Att minska risken för deltagare att ”bli inlåst” i åtgärder som inte leder till arbete. 
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Vi förväntade oss även att STEG-deltagarnas insatser (i ansökan diskuterat som ”arbetsdelning”) 
skulle bidra till ett bättre arbetsklimat med mindre stress och arbetsuppgifter, där befintliga 
medarbetares kompetens utvecklas och tas tillvara på ett bättre sätt. Minskad korttidsfrånvaro 
på sikt, se diskussion under resultat. 

 

 

Mål organisationsnivå 

• Nya arbetsmetoder och modeller för att ta fram utbildningar, samt kompletterande 
tjänster, som kan matcha de som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.  

• Skapa ökad kunskap och intresse för att anställda personer som är på väg in på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Vi förväntade oss även att kunna praktiskt undersöka vad det innebär att vara en inkluderande 
arbetsplats, samt skapa en modell för hur kommuner kan utveckla arbetsplatskulturer, se 
diskussion under resultat. 

 

Mål projektnivå 

• Utforma ett långsiktigt arbetssätt i form av en successiv stegförflyttning utifrån 
individens förutsättningar och behov. Den nya rekryteringstrappan ska skapa förut-
sättningar för individen att nå arbete. 

• Utforma modeller för arbetsgivare att stötta individens lärande och kunna utveckla sina 
former för integrering av ny personal. 

• Att utveckla samarbetet mellan varje deltagande kommuns HR-avdelning, arbets-
marknadsenheter, vuxenutbildningen, fackliga organisationer och Arbetsförmedling 
genom att: 

• ta fram gemensamma mål, klargöra ansvarsområden 

• öka kunskap om varandras roller och uppdrag 

• skapa tillit och ömsesidigt förtroende  

• kunskapsöverföring 
 

• Att utveckla samarbetet mellan de fyra kommuner för att ge större valmöjligheter av 
insatser samt en större arbetsmarknad för de prioriterade grupperna på AF.  

• Att öka kunskap och intresse för att anställa personer som är på väg in på den svenska 
arbetsmarknaden. 

 
Vi förväntade oss även kunna nå en utvärderad praktik och utbildningsmodell som leder till en 
befintlig tjänstebefattning (serviceassistent), att arbetssätt och metod för ett inkluderande 
arbetsliv har spridits till fler kommuner och arbetsgivare och att projektet bidragit till EUs syssel-
sättningsstrategi 2020, se diskussion under resultat. 

 

MÅLGRUPP 
Målgruppen har i huvudsak bestått av kvinnor, män och de som definierar sig på annat sätt, som 
var inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen och enligt Arbetsförmedlings definition 
”med utsatt ställning”. Det innebär: 
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• personer med förgymnasial utbildning 

• personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

• arbetslösa i åldern 55 - 64 år 

• utomeuropeiskt födda  

I praktiken betyder det att vi inom STEG fokuserat på individer som befann sig i olika skeden av 
processer inom Arbetsförmedlingen. I första hand handlar de olika processerna om: 

• Kartläggning/utredning av arbetsförmåga som ligger till grund för en individuell 
handlings- och kompetensutvecklingsplan. 

• Arbetsträning/praktik inom AMEs verksamheter i de fyra deltagande kommunerna.  

• Söker en utbildningspraktik på reguljära arbetsmarknaden i de kommunala förvalt-
ningarna alternativt näringsliv. 

• Utbildning/lärlingspraktik kombineras med serviceassistentutbildning 

Under projektet förändrades målgruppen åldersmässigt, när det visade sig vara en viktig faktor 
för framgång att deltagarna hade stark motivation och gjorde det självständiga valet att gå in i 
STEG. Deltagarna har därför varit mellan 20 och 60 år. 

Efter hand visade det sig också att majoriteten av deltagarna var utrikesfödda kvinnor med 
intresse av att arbeta inom välfärdssektorn.   

 

PROJEKTETS RESULTAT, MÅL OCH INDIKATORER 
För att nå de uppsatta målen, blev projektet STEG ett utvecklingsarbete som bygger på aktiv 

samverkan mellan arbetsliv och arbetssökande. Arbetet har fokuserat på att skapa 

förutsättningar för arbetssökande att göra stegvisa förflyttningar mot ökad kompetens med 

sikte på en reguljär anställning. För att det skulle vara möjligt måste modellen konstrueras så att 

den både stimulerade deltagarna till studier och stärkte arbetsgivare möjlighet att vara aktiv i 

lärprocessen och utveckla sina former för integrering av ny personal. 

  

Projektets aktiviteter fokuserat på: 

• att utveckla utbildningar, som matchar de arbetssökandes och arbetsplatsens behov och 

motverkar inlåsningseffekter. 

• att ta fram handledarstöd, som stärker lärande på arbetsplatsen. 

• att skapa en arbetsmodell för verksamhetsutveckling som stärker arbetsplatsernas 

mottagarkompetens. 

Modell utan inlåsningseffekter 

Eftersom en reguljär utbildning efter STEG inte kan vara ett alternativ för alla deltagare, skulle 
modellen även bidra till att undersöka förutsättningarna att skapa arbetsuppgifter, som ger 
individen möjligheter att använda sina resurser i arbete, samtidigt som ordinarie personal 
avlastas och arbetsplatsen stärks som helhet (arbetsdelning). Projektledningen insåg dock tidigt 
att den förväntningen inte skulle kunna infrias under projekttiden. En rad förutsättningar 
behövde finnas på plats innan arbetsdelning kunde vara aktuell, bland annat kartläggning av 
arbetsplatsens behov i samverkan med personalen. För detta fanns inte utrymme i projektet 
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En central fråga i projektet blev istället att inte skapa inlåsningseffekter. Lösningen handlade 
dels om att skapa avstämningsbar progression i lärande, dels om former för interaktionen 
mellan individen i utbildning och arbetsplatsen. 

Pandemins påverkan 

Som andra projekt har STEG tvingats hantera de villkor som skapades av Covid 19. Pandemin 
ställde krav på nya villkor och arbetssätt, som påverkade projektets genomförande, speciellt i 
fråga om utveckling av en modell för arbete med verksamhetsutveckling.  

En utbildning ställdes in under hösten 2020 på grund av pandemin, då efterfrågan på arbetskraft 
minskade dramatiskt inom kök/storkök. Utbildningen konverterades senare till en utbildning 
inom vård och omsorg.  

Distansundervisning som infördes på de teoretiska utbildningarna påverkade förutsättningarna 
för individuellt stöd, bland annat på grund av att den tekniska utrustningen hos deltagarna inte 
alltid var maximal. Däremot ledde upplägget till ökad digital kompetens hos deltagarna. 

I backspegeln kan vi konstatera att mycket inte blivit riktigt som tänkt på grund av pandemin, 
men att många bärande delar i projektet ändå fungerat tillfredsställande. 

 

EN SAMORDNAD INSATS 

STEG har nått det övergripande syftet att skapa en långsiktig samordnad insats, som ger 

deltagarna möjlighet att successivt genomföra stegförflyttningar utifrån sina förutsättningar och 

ambitioner. Resultatet är en karriärtrappa som bygger på att en rad olika parter utvecklat nya 

samverkansformer och förhållningssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEG – en lärprocess 

Målet nåddes genom att projektet STEG utvecklades till att vara en process, där erfarenheter, 
lärande och samverkan kontinuerligt utvärderades och sedan bidrog till förändringar och 
förbättringar. I ansökan finns därför några förväntade resultat, som under projektets 
bearbetning visade sig vara sprungna ur andra tankefigurer än de som i realiteten skapades i 
processen. Projektets normkritiska ansats och arbetssätt blev till exempel en faktor som i vissa 
avseenden flyttade perspektiv på ett sätt som bidrog till att förtydliga ett önskvärt 
utvecklingsförlopp i en modell där arbetssökande och arbetsplatser ska röra sig framåt i takt.  
Den STEG-anpassade handledar-utbildning som togs fram, fanns inte med som ett mål i ansökan, 
men är i dag ett moment som vi betraktar som viktiga resultat.  
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Trots att många delar av STEG-modellen kan ge ökad träffsäkerhet genom vidareutveckling, 
delar vi de fristående utvärderarnas uppfattning att STEG brutit ny mark och skapat en ny fåra 
för fortsatt metodutveckling. 

”Utvärderingens slutsats är att STEG har utvecklat en modell som fungerar. Projektet har 

visat på en framkomlig väg när det gäller den allt viktigare kompetensförsörjningen. (Ur 

de fristående utvärderarnas rapport, sid 4) 

”Utvärderingens rekommendation är att sprida STEG-modellen i landet, samt att förfina 

och utveckla den vidare i nya projekt och inom verksamheterna.” (Ur de fristående 

utvärderarnas rapport, sid 4) 

NY MODELL FÖR UTBILDNING 

STEG har nått målet att utveckla utbildningar samt lärande på arbetsplatsen. Praktik och teori 
varvades på ett nytt sätt – två dagar teori och tre dagar praktik per vecka och varje deltagare 
hade en handledare på praktikplatsen.  

Utbildningen byggde från start på en roll som serviceassistent som sedan tidigare var framtagen 
i samråd med berörda fackföreningar och innehöll både yrkesspecifika moment och kunskaps-
utveckling kopplad till diskrimineringslagen, värdegrundsarbete och samhällsorientering. Under 
projektet utvecklades innehållet successivt, dels för att på bästa sätt ta vara på deltagarnas 
tidigare kunskaper och erfarenheter, och dels för att möta arbetsplatsernas behov och 
önskemål. Under resans gång fick utbildningen en tydligare prägel av basutbildning för fortsatta 
studier och på arbetsplatserna uppfattades deltagarna ha mer relevant kunskap i bagaget än 
tidigare praktikanter haft. 

Den undervisande personalen inom vuxenutbildningen hade sedan tidigare stor erfarenhet av 
att jobba med elever som har behov av språkstöd och formerna för hur språkstöd kan 
genomföras utvecklades i takt med att arbetsbeskrivningar togs fram och handledarutbildningen 
KUB utvecklades. 

 

VERKTYG FÖR STEG-FÖRFLYTTNINGAR 

Behovet av att arbeta med handledning betonades både i ansökan och avstämningsrapport. 
Validering Väst kom in i projektet STEG efter analysfasen, då de upptäckt STEG som ett intressant 
utvecklingsprojekt och tog kontakt.  

Utgångspunkten för Validering Väst är att: ”Alla människor har kompetens som tar sig olika 
uttryck och som kan användas och vara till nytta i olika sammanhang.”  Med hjälp av modellen 
KUB (kunskap, utveckling, bekräftelse) lyfter de systematiskt fram och synliggör individens 
kunskap och kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs på den aktuella 
arbetsplatsen. Modellen är framtagen för individer som har eller avser att nå en reell kompetens 
som inte går att bedöma mot utbildningssystem eller branschkrav.  

Deltagande från Validering Väst innebar att STEG-trappan kunde brytas ned i en ny konkret 
progressionstrappa. För att möta STEGs ambition att skapa karriärvägar utan risk för inlåsnings-
effekter för deltagarna, utvecklade Validering Väst en ny metodik och tog fram ”Moment för 
lärande”. Dessa gjorde det möjligt för deltagarna att få en bredare syn på yrkets alla 
arbetsuppgifter och medarbetarskapet innebörd.  

Arbetsbeskrivningar 

Arbetet med handledarstöd inleddes med att samverkansgrupper med representation från fack-
föreningar, arbetsgivare och utbildande parter skapade arbetsbeskrivningar för deltagarnas 
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utvecklingsresa. Det nya verktyget förtydligade vad som förväntades av både deltagare och 
handledare och påverkade den teoretiska utbildningen. 

Arbetsuppgifterna som togs fram, bröts sedan ned till mindre delar och en progressionstrappa 
skapades. Denna gjorde det möjligt att systematiskt följa deltagarens kompetensutveckling, 
grad av självständigt arbete osv. Även generella arbetslivskompetenser och deltagande i 
gemensamma händelser på arbetsplatsen (fikaraster, möten, etc) blev genom modellen synliga 
och mätbara. 

Handledarutbildning 

Validering Väst ansvarade även för utbildning av handledare i KUB-modellen. Modellen 
synliggjorde hur KUB-handledaren med olika metoder kunde möjliggöra och stötta ett lärande 
på arbetsplatsen. Utgångspunkten var en situationsanpassad handledning med en tydlig 
struktur. Handledningen omfattade både konkreta arbetsuppgifter och generella arbetslivs-
kompetenser. I upplägget fanns även tips för hur handledare kunde stötta utveckling i det 
svenska språket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Handledarutbildningarna var mycket uppskattade. KUB-utbildningen har gett 

praktiska tips och verktyg har varit ett gott stöd. Flera handledare berättar att de 

använder materialet och även har spridit det vidare till sina kollegor.” (Ur de 

fristående utvärderarnas rapport, sid 3) 

Verktyg för utvärderande samtal 

Även projektets arbetsgrupp fick möjlighet att ta del av handledarutbildningens innehåll för att 
underlätta kommunikationen med arbetsplatserna. Validering Väst skapade även checklistor för 
att säkra att handläggarnas samtal med arbetsplatserna låg i linje med handledningen. 

 

VERKSAMHETSUTVECKLING 

I ansökan fastslogs att arbetsplatserna skulle stöttas i sin utveckling mot att bli inkluderande 
arbetsplatskulturer. Redan under analysfasen utvecklas denna målsättning till att tydligare 
stärka arbetsplatsernas mottagarkompetens och STEG skulle undersöka vad det innebär att vara 
en inkluderande arbetsplats, samt skapa en modell för hur kommuner kan utveckla 
arbetsplatskulturer. Detta skulle ske med hjälp av workshops och utvecklingsprocesser under 
ledning av EDCS, resurscentrum för jämställdhetsutveckling. Denna del av projektet påverkades 
kraftigt av pandemin och när workshops inte kunde genomföras på plats, blev det omöjligt att 
fullfölja planen.  
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Samverkanspartnern EDCS tog fram filmer, dels för deltagarnas utbildning, dels för verk-

samhetsutveckling. En digital workshop, ”Verksamhetsutveckling som vänder perspektiv”, 

genomfördes med delar av den grupp som genomgått handledarutbildning, trots att 

grundtanken var att arbetsplatsernas medarbetare genomför workshopen tillsammans. Detta 

eftersom syftet med verksamhetsutvecklingen inte varit att fokusera på integrering av STEG-

medarbetare, utan att på ta ett helhetsgrepp på arbetsplatsen och skapa ökad delaktighet för 

alla. 

 

Målet att skapa en modell för verksamhetsutveckling har därmed inte nåtts. Ett koncept för 
utveckling av icke-exkluderande arbetsplatser har dock utvecklats och prövats enligt plan. 
Fortsatt arbete – och framför allt praktisk testning på arbetsplatserna – krävs dock innan 
modellen kan ses som prövad och ett effektivt verktyg i samband med satsningar som STEG.  

 

BETYDELSEN AV SAMARBETE 

STEG har utvecklat kunskapen om betydelsen av samarbete mellan varje deltagande kommuns 
HR-avdelning, arbetsmarknadsenheter, vuxenutbildningen, fackliga organisationer och 
Arbetsförmedling för att kunna skapa nya arbetssätt och bearbeta hindrande strukturer. STEG 
har även visat hur en tydlig och gemensam målbild kan påverka arbetsplatsernas inställning till 
kompetensförsörjningsinsatser.  

 

INDIKATORER  

Majoriteten av deltagarna fick redan från start en anställning, finansierad med 
arbetsmarknadspolitiska medel. Den 32 veckors anställning, som följde efter 20 veckor med 
teori och praktiskt arbete, gjorde det möjligt för deltagarna att kombinera arbetet med studier 
inom vuxenutbildningen, enligt den handlingsplan som upprättades. Det handlade både om 
språkstudier och studier för att skapa behörighet för fortsatta studier. Anställningen gav 
deltagarna möjlighet att fortsätta utveckla sin kompetens och ta väl förankrade beslut rörande 
en fortsättning inom yrket, dvs utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. 
Förutsättningarna för anställning med arbetsmarknadspolitiskt stöd förändrades dock vid 
årsskiftet 2022 genom politiska beslut. 

 

”Deltagarna har i en enkät som de fått ut efter utbildningen varit mycket nöjda med 

STEG. Cirka 80 % ansåg att STEG ökat deras möjligheter att få ett långsiktigt arbetsliv. 

Projektet har avsevärt ökat incitamentet för dem att studera vidare. När vi bad dem 

sätta stjärnor på projektet fick STEG 4,6 av fem möjliga.” (Ur de fristående 

utvärderarnas rapport, sid 4) 
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Indikator: Tolv utbildnings/utbildnings-praktikinsatser 

Utfallet blev sex utbildningar inom vård och omsorg, fem inom förskola/skola och en inom 
kök/storkök. 

 

Indikator: 230 deltagare (80% kvinnor och 20% män)  

Resultatet blev 231, varav 190 kvinnor och 41 män (82% kvinnor och 18% män). 

 

Indikator: 60% av deltagare som genomfört utbildning går till arbete och/eller studier  

På grund av konstruktionen med en extratjänst eller nystartsjobb nåddes målet. Efter 20 veckors 
utbildning, hade: 

41% i extratjänst 
29% i nystartsjobb 
6% i arbete utan stöd 
4% i studier 
3% i program 
9% arbetslösa 
8% andra omständigheter 
 
Indikator: Samtliga deltagare i projektet upplever att de fått stöd i att synliggöra och använda 
sin kompetens, erfarenhet och motivation till arbete. 

Enligt utvärderingen har STEG bidragit till att deltagarna stärkts. 

”Vi uppfattar det som att deltagarna stärkt sin position genom att de har haft ett 

arbete som behövts hos arbetsgivaren. De har därmed fått en värdefull erfarenhet i 

sitt CV och möjligen en chans att bli anställda efter STEG eller efter vidare studier. I 

enkäten uppger de flesta att de fått ett ökat intresse för att studera och jobba inom 

sektorn. De anser också att de blivit väl bemötta och att de fått använda sin tidigare 

kompetens.” (Ur de fristående utvärderarnas rapport, sid 43)  

I utvärderingen framkommer även att cirka 80 % av deltagarna ansåg att STEG ökat deras 
möjligheter att få ett långsiktigt arbetsliv. 
 
Indikator: Skapa förutsättningar för att rekrytera nya personalgrupper till välfärdssektorn 
Som nämns ovan, saknades en rad viktiga faktorer för att nå målet inom projekttiden. Arbetet 
har dock startats genom kartläggning av möjliga arbetsuppgifter för serviceassistenter. Den 
STEG-roll som togs fram, kan ligga till grund för fortsatt utveckling och insatsen får betraktas 
som en förberedelse inför en eventuell fortsatt diskussion om genomförande av arbetsdelning. 
Att några arbetsgivare valt att anställa STEG-deltagare efter den subventionerade anställningen 
upphörde (möjligheten är borttagen) vittnar om ett behov, som behöver kartläggas ytterligare. 

Ett mål var att skapa intresse bland arbetsgivare att anställda personer som är på väg in på den 
svenska arbetsmarknaden. och enligt utvärderingen har det målet delvis nåtts. 

”Vi har under våra studier sett att det finns ett ökat intresse av att anställa från 

målgruppen. Arbetsgivarna får allt större problem med att hitta personal. 

Vårdsektorn kommer inte att få tillräckligt med undersköterskor så de är helt 

enkelt tvungna att göra en förändring. STEG har visat på en framkomlig väg.”  

(Ur de fristående utvärderarnas rapport, sid 44)  
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Indikator: Ökad mottagarkompetens på arbetsplatserna 

Som framgår ovan, påverkades möjligheterna att genomföra workshops på plats av pandemin 
och målet har inte nåtts som tänkt. Enligt utvärderingen har STEG ändå i viss utsträckning 
påverkat arbetsplatsernas mottagarkompetens: 

”I och med utbildningarna i KUB-modellen samt verksamhet som vänder 

perspektiv, har arbetsplatserna blivit bättre på att ta emot personer som stått 

utanför arbetslivet en tid. Metodiken och modellen har prövats och intervjuer 

med handledare och deltagarenkäter visar på att många upplever 

arbetsplatserna som tämligen inkluderande. I hur hög grad beror detta just på 

projekt STEG, och hur inkluderande de var innan projektet, har dock inte 

undersökts, men det mesta tyder på att STEG har bidragit till att göra deltagande 

arbetsplatser lite bättre.” (Ur de fristående utvärderarnas rapport, sid 44)  

 

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING, ICKE-DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET 
Efter analysfasen fastslog projektledaren i sin avstämningsrapport att: ”deltagarna i huvudsak 
kommer att vara utrikes födda och projektets måluppfyllelse är direkt kopplad till vår förmåga 
att skapa jämlika villkor. För att utbildningsinsatser och praktik ska stimulera till fortsatta studier 
inom de valda områdena, måste varje deltagare uppleva att hen kan utveckla kunskap och delta 
i arbetslivet på lika villkor. Arbetet med jämställdhet, antidiskriminering och tillgänglighet 
(tillgänglig verksamhet, tillgänglig kommunikation och fysiskt tillgängliga lokaler), måste 
därmed vara integrerat i all verksamhet.” 

Det fastslogs även att projektet skulle arbeta utifrån intersektionalitet och i arbetsgruppen 
utveckla förmågan att uppmärksamma – och analysera - hur olika makthierarkier samverkar 
med kategorierna kön och könsidentitet.  

Arbetet med att nå dessa mål samlades under ESF:s begrepp ”horisontella principer” i det 
interna arbetet och blev till utbildningsmoment i alla utbildningar.  

 

Att träna på att vända perspektiv 

Under projektets inledande fas genomfördes en utbildning med projektmedarbetare under 
ledning av EDCS. Utbildningen lade stor vikt vid att anlägga ett normkritiskt perspektiv och 
undersöka egna och andras positioner, privilegier och hur villkor för olika samhällsgrupper 
konstrueras i utbildning och arbetsliv. Redan under första träffen började arbetsgruppen träna 
på att vända perspektiv och reflektera över hur ”det till synes neutrala eller självklara” kan få 
helt andra innebörder för människor med andra positioner än de anställda inom STEG-
processen, i kontakt med AME, Arbetsförmedling, utbildning och arbetsplatser.  

Diskussionen följdes kontinuerligt upp och utvecklades under möten i metodutvecklingsgruppen 
och successivt undersöktes vad som krävdes för att skapa jämlika villkor i alla delar av projektet. 
Mycket tid ägnades åt språkets betydelse för att skapa jämlika villkor och begrepp som 
”utanförskap”, ”stå långt från arbetsmarknaden” o fl problematiserades. Vad händer om 
innanförskapets normsystem bryts ned, om problemformuleringar i stället byggs utifrån 
frågeställningar som: ”varför står arbetsmarknaden så långt från arbetskraften?”.  

En brytpunkt uppstod när projektet började betrakta och benämna deltagare som framtida 
arbetskamrater. Därmed förtydligades också att de och arbetsplatser måste ses som två jämlika 
aktörer i utvecklingen av en hållbar modell. 
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”Kan det normala vara diskriminerande?” 

Det normkritiska arbetssättet ställer krav på prestigelöshet och vilja att flytta 
tolkningsföreträden. Detta är i vanliga fall en tämligen genomgripande process, som inte bara 
rubbar uppfattningar om den egna positionen, utan också kräver en analys av hur diskriminering 
uppstår och vilka rutiner och strukturer som bidrar och behöver förändras för att nå 
diskrimineringsfrihet.  

En central diskussionspunkt som präglat arbetet med de horisontella principerna tog sin 
utgångspunkt i frågeställningen; ”Kan det normala vara diskriminerande?”. Flera av de områden 
STEG verkat inom är starkt kvinnodominerade och omgärdas inte bara av formella 
kompetenskrav, utan också av föreställningar kring den ”normala medarbetaren”. Projektet har 
upplevt stråk av ”andrafiering” och aktivt försökt bearbeta risker för stereotypisering, till 
exempel då diskussioner uppstått kring hur språkkunskaper, religion och kön kan tänkas påverka 
professionalitet.  

Sex procent av deltagarna uppger i enkätundersökningar att de upplevt diskriminering och STEG 
har haft en aktiv diskussion kring hur problematiken ska bearbetas. 
  

Stegförflyttningar i normkritiska arbetssätt 

Målet att skapa ”jämlika villkor” i ett projekt är inte lätta att uppnå i en omvärld där 
diskriminering är ett samhällsproblem. Speciellt inte i grupper som uppfattar sig själva som 
fördomsfria och verksamheterna de verkar i som jämställda. Problemen med diskriminering 
förläggs då ofta till andra grupper och personer. Arbetsgrupperna och projektledningen har 
därför gjort väsentliga stegförflyttningar genom att konsekvent undersöka och analysera sina 
egna förhållningssätt, liksom erfarenheter inom utbildningarna, på arbetsplatserna och inom 
myndigheter. 

Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering förutsätter fakta kring kvinnors och mäns 

villkor. STEG har redovisat all statistik könsuppdelat, internt och i arbetet med intressenter och 

målgrupper. 

 

ARBETSSÄTT 
 

ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Projektet STEG har haft en projektledare på 100%, en projektekonom på 25 % och 
projektadministration, fördelad på två tjänster: 30 % respektive 20% 

 

Styrgrupp 

En styrgrupp har haft det övergripande ansvaret för projektets genomförande. I gruppen har det 

funnits både tjänstepersoner och politiker från olika delar av det geografiska området. 

Projektägaren, kommunerna och Arbetsförmedlingen har skapat förankring i samverkan med 

parter som fackliga organisationer som adjungerats till styrgruppen. Gruppen har utgjort 

projektets stomme och ansvarade för att arbetet med de horisontella kriterierna integrerades i 

alla led i projektet. 

 

Projektmedarbetare 

Projektets medarbetare, arbetsmarknadscoacher i de fyra kommunerna, har ansvarat för vissa 

administrativa uppgifter, kopplade till närvarolistor, planering och genomförande tillsammans 
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med projektledaren. Deras centrala uppgift har dock varit att stötta deltagare och arbetsplats 

genom STEG-processen. De har genomfört sitt uppdrag i nära samarbete med Arbets-

förmedlingen, studievägledare, utbildare och andra parter som ingår i projektet. 

 

Projektets metodutvecklingsgrupp 

Under hela projekttiden ha det funnits en gemensam arbetsgrupp (metodutvecklingsgrupp)  
med deltagande av tjänstepersoner från samtliga kommuner: AME-chefer, utbildare och chefer 
från Vuxenutbildningen, projektmedarbetare från AME i Skövde, Mariestad, Töreboda, 
Gullspång, fackliga organisationer, projektledning, projektadministration och 
Arbetsförmedlingen. Gruppen har träffats sju gånger under projekttiden. 

Syftet med arbetsgruppen har varit att utveckla utbildningsmodellen. Gruppen har utbildats i de 
horisontella principerna och diskussionen kring jämställdhet, icke-diskriminering och 
tillgänglighet har funnits som en röd tråd i gruppens arbete, se resultat. 

 

Lokala arbetsgrupper 

Det har också funnits två lokala arbetsgrupper; en i Skövde och en för Mariestad, Gullspång och 
Töreboda, bestående av representanter för AME, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. 
Gruppen har sammanträtt regelbundet, inledningsvis två gånger i månaden, för att samordna 
det operativa arbetet inom STEG.  

 

 

ARBETSSÄTTET – ETT GRUNDLÄGGANDE RESULTAT 

För att STEG-trappan skulle fungera optimalt för den enskilde deltagaren och den mottagande 
arbetsplatsen, fördes under hela projekttiden ett samtal om hur de samordnade insatserna 
skulle kunna utvecklas. Samtalen ledde till konkreta insatser byggda på attityd- och 
positionsförflyttningar av alla inblandade parter. Denna process - arbetssättet - betraktar vi inte 
bara som en metod eller framgångsfaktor, utan som ett viktigt resultat. Ett resultat som behöver 
uppmärksammas inför kommande insatser. 

 

Kollektiv problemlösning 

Processen drevs av själva modellen att varva teori och lärande på arbetsplatsen. Upplägget 
ställde inte enbart krav på vuxenutbildningens förmåga att leverera relevant teori, utan också 
på arbetsplatsens förmåga att bidra till att lärandet kunde fortsätta och fördjupas på 
arbetsplatsen. Detta ställde i sin tur krav på de parter som rekryterade deltagare och 
arbetsplatser. Hur skapa de rätta förväntningarna? Hur ser ansvar, rättigheter och skyldigheter 
ut i praktiken? Finns utrymme för ordinarie personal att ansvara för deltagarnas lärande och hur 
ska de göra det? Dessa faktorer och många fler var en del av arbetsgruppens uppgift att bearbeta 
och det visade sig snabbt att traditionella rutiner och arbetssätt inte räckte till för att nå STEGs 
mål.  

Processen i gruppen för metodutveckling utvecklades därför successivt från att vara ett 
samverkans- och informationsforum för olika aktörer med strikt ansvarsfördelning mellan sig, 
till att bli ett prestigelöst forum för kollektiv problemlösning, där varje part undersökte sina 
förutsättningar för förändrade arbetssätt. Många parter har tydliga instruktioner och 
behörighetsfält, men i processen prövades nya sätt att förhålla sig, strukturer granskades med 
normkritiska glasögon och hindrande moment identifierades. 

Det blev till exempel uppenbart: 
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• att individens intresse för yrkesområdet och drivkrafter måste vara avgörande vid 
rekrytering av deltagare. 

• att arbetsgivare måste förstå sitt åtagande när det gällde lärandeprocessen och inte tar 
emot deltagare med motiveringen att de behöver ”fler händer och fötter” i 
verksamheten.  

• att deltagarna behöver en tydlig bild av vad som krävs för att göra steg-förflyttningar, 
hur interaktion med arbetsplatsen ska fungera och får tillgång till de verktyg och stöd 
som kan underlätta processen.  

• att arbetsgivare får tillgång till verktyg och stöd för att kunna bidra till deltagarnas och 
den egna arbetsplatsens utveckling. 

 

Framtida arbetskamrater 

För att nå dit behöver flera traditionella arbets- och förhållningssätt ersättas med nya. Det är 
möjligt att tala om en brytpunkt i gruppens arbete, då projektet såg det som naturligt att börja 
tala om deltagarna som ”framtida arbetskamrater”. Den nya ansatsen signalerade ett 
ömsesidigt åtagande, som traditionellt inte funnits i insatser av den här karaktären. Synsättet 
påverkade alla inblandade aktörers arbetssätt. 

Gruppens process fick skjuts av arbetet med horisontella principer och en normkritisk ansats, 
men framför allt av de verktyg som utvecklades och levererades av Validering i Väst; kartläggning 
av arbetsuppgifter, plan för kunskapsförflyttningar, handledarutbildningar, och verktyg för 
handläggarnas uppföljningar, se ovan. 

”Den samverkansprocess som byggts upp för STEGs räkning framhålls som väl 

fungerande och bestående av kollegor från olika organisationer som hjälper och stöttar 

varandra. Det verkar råda en lösningsfokuserad kultur i arbetsgrupperna. (Ur de 

fristående utvärderarnas rapport, sid 9) 

”Många framhåller den goda samverkan mellan olika aktörer i projektet. Det är mellan 

exempelvis mellan Arbetsmarknadsenheternas handläggare, projektledning, 

Arbetsförmedlingen, lärarna och de olika arbetsgivarna.” (Ur de fristående utvärderarnas 

rapport, sid 11) 

  

KOMMUNIKATION, SPRIDNING OCH PÅVERKANSARBETE 
Projektledningen har lagt mycket tid och energi på att sprida information om projektet och den 

normkritiska metoden, internt och externt. Kommunikations- och påverkansarbetet har därför 

pågått under hela projekttiden i olika former. 

 

Politiker och tjänstepersoner i de fyra kommunerna, samt Arbetsförmedlingen, har kontinuerligt 

fått information om utvecklingen i projektet. Vi har sett det som väsentligt att de styrande i 

kommunerna kunnat vara uppdaterade och många formella och informella kontakter har tagits 

under projekttiden. Projektledaren har dessutom genomfört uppsökande verksamhet för att 

informera avdelnings- och enhetschefer inom välfärdssektorn. Projektledaren har skickat ut 

nyhetsbrev till berörda inom projektet. 
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Projektet har dessutom, via ett nationellt systerprojekt, presenterats i olika forum runt om i 

landet. 

 

För att få ut information om projektet internt i kommunerna har projektmedarbetarna haft en 

central roll i sin direktkontakt med olika tjänstepersoner, arbetsplatser och politiker. Även 

gemensamma dialog- och informationsmöten har genomförts. För att underlätta 

kommunikation har språkstöd funnits vid informationsträffar för potentiella deltagare. 

 

Spridningskonferens 

En slutkonferens genomfördes på Kulturfabriken i Skövde den 23 mars, för att sprida resultatet. 

För att nå maximal tillgänglighet direktsändes hela konferensen digitalt. En speciell 

informationsfolder togs även fram inför konferensen.  

 

Diskussioner och presentationer varvades med tretton filmer, där deltagare, handledare, 

utbildare, Arbetsförmedling samt projektledningen under cirka fem minuter berättade om sina 

erfarenheter av STEG. Filmerna finns att tillgå via länk.  

 

Målet var att spegla så många perspektiv och erfarenheter som möjligt och ett stort antal 

individer deltog på scenen, till exempel samarbetsparter som ESF, Validering Väst, EDCS, 

Arbetsförmedlingen och Apel utvärderande part, samt deltagare, handledare, utbildare, arbets-

marknadscoacher, HR-chefer och avdelningschefer inom välfärdssektorn. 

 

Projektet har fått stöttning av kommunikatören för sektor ”Medborgare och samhälls-

utveckling” i Skövde kommun vid framtagning av informationsmaterial, filmer, genomförande 

av slutkonferens etc. 

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Projektet har följts av Apel, som kontinuerligt avrapporterat och lagt fram synpunkter på 

utvecklingen inom projektet. De har genomfört deltagarenkäter och intervjuer med deltagare, 

projektmedarbetare, samverkansparter och arbetsplatser. De har även stöttat projektets 

utvecklingsprocess genom att synliggöra projektets styrkor, svagheter, hot och möjligheter. 

Deras slutrapport bifogas. 

 

Vi alla möten i lokala arbetsgrupper och metodutvecklingsgruppen har projektledningen och 

deltagare i grupperna presenterat nya erfarenheter och idéer som kommit fram under tiden 

mellan möten. Dessa har sedan processats och använts för att förbättra modellen. 

 

ANVÄNDANDE AV RESULTAT 
Som framgår av redovisningen ovan finns goda möjligheter att använda erfarenheterna av STEG, 

dels för utvecklingsarbete inom de deltagande organisationerna, dels för att skapa nya 

utbildningar enligt STEG-modellen. 

 

Det finns flera dimensioner av begreppet ”användning av resultat” eftersom vissa av de 
erfarenheter som gjorts inom STEG handlar om hur förändrade förhållningssätt kan leda till nya 
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upplägg och rutiner. Vi upplever det därför som väsentligt att de parter som väljer att skapa 
liknande utvecklingsmodeller, satsar på utvecklingen av normkritiska arbetssätt inom projektets 
medarbetargrupp. Många parter måste ompröva sina prioriteringar och skapa utrymme för 
flexibla och gränsöverskridande arbetssätt och då krävs stort utrymme för kunskapsutveckling 
och gemensam reflektion. 

 

Vi ser det som viktigt att kunna fortsätta utveckla arbetet och Skövde kommun har beviljats en 
förstudie för att bygga ut modellen, tillsammans med Tibro kommun. Genom projektet STEG har 
vi ringat in arbetsplatserna som en struktur som behöver utvecklas parallellt med 
kompetensutveckling för kvinnor, män och de som definierar sin könsidentitet på annat sätt, 
som idag inte deltar i arbetskraften, med önskar kunna använda sin potential inom 
välfärdssektorn. I förstudien kommer vi att undersöka hur STEG-modellen kan utvecklas och 
byggas ut, för att ytterligare rusta arbetsplatser och potentiella medarbetare, för att sedan 
testas praktiskt i ett projekt.  

. 

KOMMENTAR  
 
Vi har inom STEG upplevt att det krävs stora förändringar av olika myndigheters arbetssätt, för 
att skapa helhetssyn. Idag finns i kommunerna inte någon enskild part som har ansvaret för 
kompetensförsörjning och individers väg in på arbetsmarknaden. Vi anser att det är väsentligt 
att skapa en fungerande samordningsfunktion för att två parters behov ska kunna mötas och 
tillgodoses med samordnade insatser.  


